Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ja, dolu podpísaný/á,
narodený/á

,bytom

prehlasujem, že som bol/a oboznámený/a so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou
s Autoleasing SK, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 46806491(„Prevádzkovateľ”) v rozsahu
Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré mi bolo predložené („Vyhlásenie“).
Zaškrtnutím nižšie uvedených políčok udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľovi a
členom skupiny Prevádzkovateľa, ktorými sa rozumejú:
• v Slovenskej republike - Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653);
• V Českej republike - Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782), Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČO:
61672033), Energie ČS, a.s. (IČO: 24256692), Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO:
25597001), Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), Realitní společnost
České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), Stavební
spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), s Autoleasing, a.s. (IČO: 27089444), VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD,
a.s. (IČO: 01818121), Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607);
• v Rakúskej republike: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň, Rakúsko republika (FN
102018b), Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Viedeň, Rakúsko (FN 33209m);
(„Skupina banky“).
I. ÚČEL ĽAHŠEJ IDENTIFIKÁCIE MOJEJ OSOBY V LUSTRAČNÝCH SYSTÉMOCH
Udelením súhlasu potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ a tiež členovia Skupiny banky spracúvali moje
osobné údaje pre účely mojej identifikácie v rámci Skupiny banky.
Súhlas sa vzťahuje na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu: rodné číslo.
Súhlas poskytujem na dobu 6 mesiacov v prípade neschválenia mojej žiadosti o financovanie. V prípade, že sme spolu
uzavreli alebo uzavrieme zmluvu, potom tento súhlas platí po dobu trvania danej zmluvy a ďalej počas ďalších 10 rokov
alebo iného zániku mojich záväzkov z uzatvorenej zmluvy.
SÚHLASÍM
II. ÚČEL SPRACÚVANIA V NRKI A VZÁJOMNÉHO POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ SRBI
Udelením súhlasu potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ spracoval, poskytol a sprístupnil moje osobné
údaje v rozsahu údajov uvedených v žiadosti, a v prípade uzatvorenia zmluvy na základe tejto žiadosti (ďalej len
„Zmluva“) spracúval, poskytoval a sprístupňoval moje osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Zmluve, údajov
týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi mnou a Spoločnosťou a údajov o plnení mojich
záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov za účelom uvedeným vo Vyhlásení v časti B. prevádzkovateľovi Nebankového
registra klientskych informácií („NRKI“), Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053
404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava.
Zároveň potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ Nebankového registra klientskych informácií (ďalej len
„NRKI“), subjekt Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, sídlom Mlynské
nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „NBCB“) prostredníctvom prevádzkovateľa Spoločného registra
bankových informácií (ďalej len „SRBI“), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom
Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „SBCB“), poskytol užívateľom SRBI uvedeným na www.nbcb.sk,
resp. www.sbcb.sk všetky údaje o uzatváranej Zmluve, vrátane údajov získaných Prevádzkovateľom v priebehu
rokovania o uzavretí Zmluvy a v prípade uzatvorenia Zmluvy na základe tejto žiadosti všetky údaje o uzavretej Zmluve a
zabezpečení, údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti za účelom uvedeným vo Vyhlásení v časti B.
Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov v tejto žiadosti, a v prípade uzatvorenia
Zmluvy na dobu trvania Zmluvy a 5 rokov od zániku všetkých mojich záväzkov voči Prevádzkovateľovi vyplývajúcich zo
Zmluvy.

Zároveň týmto udeľujem SBCB v zmysle § 91 ods. 1 Zákona o bankách súhlas, aby v súlade s § 92a Zákona o bankách boli
Prevádzkovateľovi prostredníctvom NBCB poskytnuté všetky a akékoľvek údaje o mojej bonite, platobnej disciplíne a
dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, na účely uvedené v Informácii. Svoj súhlas udeľujem na dobu stanovenú v
Zákone o bankách.
SÚHLASÍM
III. ALTERNATÍVNE VYHODNOTENIE RIZÍK V RÁMCI SKUPINY BANKY
Udelením súhlasu potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ a tiež členovia Skupiny banky spracúvali moje
osobné údaje pre účely vyhodnotenia rizík v rámci Skupiny banky. Vyhodnotenie rizík spočíva v posúdení a preverení
rizík obchodov medzi mnou a členmi Skupiny banky nad rámec vyžadovaný právnymi predpismi.
Súhlas sa vzťahuje na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje, rodné číslo, číslo
dokladu totožnosti, podobizeň, informácie o mojej bonite a dôveryhodnosti.
Súhlas poskytujem na dobu 6 mesiacov v prípade neschválenia mojej žiadosti o financovanie. V prípade, že sme spolu
uzavreli alebo uzavrieme zmluvu, potom tento súhlas platí po dobu trvania danej zmluvy a ďalej počas ďalších 10 rokov
alebo iného zániku mojich záväzkov z uzatvorenej zmluvy.
SÚHLASÍM
IV. MARKETINGOVÉ ÚČELY
Udelením súhlasu potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ a tiež členovia Skupiny banky spracúvali moje
osobné údaje na marketingové účely, ktoré spočívajú vo vyhodnocovaní klientskych dát, vrátane profilovania, za účelom
zvýšenia kvality, komplexnosti a optimalizácie našich služieb ako aj na zasielanie aktuálnych informácií a ponúk
produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a členmi Skupiny banky.
Súhlas sa vzťahuje na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: identifikačné a kontaktné údaje, informácie o
mojej bonite a dôveryhodnosti a ďalšie marketingovo využiteľné údaje (informácie z internetového prehliadača,
geolokačné údaje pod.).
Súhlas poskytujem na dobu 6 mesiacov v prípade neschválenia mojej žiadosti o financovanie. V prípade, že sme spolu
uzavreli alebo uzavrieme zmluvu, potom tento súhlas platí po dobu trvania danej zmluvy a ďalej počas ďalších 10 rokov
alebo iného zániku mojich záväzkov z uzatvorenej zmluvy.
SÚHLASÍM
Každý udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@sautoleasing.sk alebo listu na
adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu má za následok, že osobné údaje už nebudú Prevádzkovateľom alebo
Skupinou banky spracúvané pre daný účel. Avšak aj naďalej bude Prevádzkovateľ alebo Skupina banky spracúvať
niektoré Vaše osobné údaje v súlade so zákonom, tak ako je bližšie uvedené vo Vyhlásení.
Poskytnutie alebo odvolanie súhlasu nemá vplyv na udelenie a trvanie iného súhlasu ani na poskytnutie iných služieb
Prevádzkovateľa.
V:
Dátum:
KLIENT
Meno a Priezvisko:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Podpis:

